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Punh 

"Punk" - toto slovo je známé v angličtině asi od 16. století. Jako pod
statné jméno označuje pouliční děvku či submisivního homosexuála, jako 
přídavné jméno znamená "zkažený", "ničemný", "bezcenný". 

Punk je projeven snahy městské mládeže o autenticitu a přirozenost ve 
svém cítění a projevu. Mládež prožívala a svým způsobem i dnes prožívá od
cizení ve společnosti , ve které žije a cítí potřebu vyjadřovat se pomocí auto
nomního životního stylu, který by nahrazoval jejich skutečné pocity, 
problémy a společenskou odlišnost. 

Punk doposud nejradikálněji ze všech skupinových životních stylů vy
jádřil odcizenost před dominantním světem a současně i odlišnost této kon
krétní společenské skupiny. Punk byl alespoň ve svých počátcích , hnutí pro
gramově nesentimentální. Jeho grimasou byl naštvaný nebo výsměšný 
škleb, univerzálně použitelným gestem prostředník, vystrčený jako zna
mení, co vy mě všichni můžete . Položíme-li otázku proč vznikl u určité sku
piny mládeže naprosto odlišný, protikladný světový názor, tak odpověď nám 
pomůže nalézt citát B. Pascala: "Pro člověka není nic tak nesnesitelného , ja
ko být v naprostém klidu, bez vášní, bez zájmu, bez rozptýlení, bez úsilí . 
V té chvíli pocítí svou nicotu, svou opuštěnost, svou nedostatečnost , svou 
závislost, bezmoc, svou prázdnotu. Okamžitě se z hloubek jeho duše vynoří 

Prevzaté so súhlasom redakcie z časopisu Bulletin NPC, 10, 2004, 3, s. 22 - 27 

179 



M.VANĚČEK/ DROGOVÉSUBKULTURY 

nuda , sklíčenost , smutek , hořkost, nespokojenost , zoufalství". 
Ml ádež, která se obrátila k punku s nadějí , že s jeho pomocí vyřeší své 

problémy , tedy nezaměstnanost, rasismus, nebezpečí světového konfliktu se 
pokouší dostat nad subjektivně pociťovanou "svou nicotu , svou opuštěnost , 

svou závislost , bezmoc, svou prázdnotu" pomocí šoku ve svém okolí. Provo
kovali vším, co lze k provokaci použít. Punker tedy říká :"Nevím co chci , a le 
vím jak to dostat". Okolí mu odpovídá:"J ak to zase vypadáš, to se nemůžeš 

pořádně obléct?" Punk, především punk anglický, projevoval od samého 
počátku téměř morbidní sklony k dekadenci a perverzi . Při jevištní prezen
taci své tvorby však evidentně vyzdvihoval vitalitu, houževnatost a odolnost 
mladé generace . 

V londýnské King s Road 430 je dodnes jeden z nej slavněj ších butiků . 

Založil ho v polovině sedmdesátých let Malcom McLaren a Viviena West
woodová ; dali mu jméno SEX. Prodávali v něm výbavu pro Teddy Boy, 
jakýsi předobraz punkové módy. Aby své zboží McLaren co nejlépe zpropa
goval. rozhodl se založit kapelu - tak vznikli Sex Pistols. 

Nenáviděli co se dalo nenávidě t. Jak pravil Johnny Rotten : "Nevím co 
chci. a le vím jak toho dosáhnout. Zničit všechno ." Problém je, že začali sami 
u sebe . Tolik se nenáviděli . 

Když budeme chtít pojmenovat kořeny vzniku Sex Pistols, musíme nutně 
zabrou sit do spo lečenského klimatu poloviny sedmdesátých let , abychom 
našli živnou půdu. Dobový tisk budiž důkazem , že anglická společnost 

prožívala objektivní krizi , která se bezprostředně dotýkala mládeže . V té 
době utrpěl a spoustu porážek a zklamání , ať už jde o klesající počet pra
covních míst. krizi hudebního průmyslu či zahořknutí z toho, kam až to ne
dotáhly máničky ze sedmdesátých let, které se vzbouřily proti předešlým 

generacím, a le nedovezly prohnilou drogovou káru dále , než k výstředno
stem a zničení sebe sama. S důsledky se ti méně výbojní vyrovnávali 
pěknou řádku let . 

New Age 

Historie poutníků New Age začíná až poté, co z "černého srdce" Londýna, 
ze čtvrti Camden Town, byli vystěhováni ti, kteří zde bydleli neoprávněně. 
J ejich exodus sledoval tisk i úřady. 

Bláznivě po malovaní pouliční rváči , unavení potyčkami s autoritami, už 
správně pochopili , že jejich skuteční nepřátelé jsou úřady a policie , ne "děti 
květin". Tito drsní propagátoři hesla "No future", není budoucnosti , souzněli 
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s myšlenkou "Peace and Love", míru a lásky , a také se spiritualismem New 
Age. Výsledkem byla pozoruhodná směsice potetovaných bytostí s dlouhými 
vlasy nebo s dredy, v košilích s batikovými vzory, ve vyšívaných šatech 
doplněných koženými amulety. Poutníci New age , rozhodnutí žít v souladu 
s přírodou , se při hledání spirituality uchylovali k drogám přírodním, mari
huaně a hašiši. Z těchto důvodů také upřednostňovali textilie z přírodních 
vláken . 

New Age - "Nový věk" je široký myšlenkový směr, někdy označovaný ja
ko "hippiovské myšlení v posthippiovském věku" . Jeho cílem je duchovní po
vznesení, rozvinutí lidského myšlení a jeho skrytých sil , prohloubení schop
nosti lidí nejrůznějších ras , náboženského přesvědčení, politických a kul
turních názorů , žít vedle sebe ve vzájemné harmonii. Na rozdíl od různých 
apokalyptických vizí , New Age vidí budoucnost lidstva optimisticky. Jeho 
stoupenci tvrdí , že do naší doby se již promítá začátek nového období lid
ských dějin , v němž bude přibývat harmonie , míru , mezilidského přátelství 
a sounáležitostí s přírodou. Toto pozitivní myšlení o nejbližší budoucnosti 
lidstva se rozšířilo z Kalifornie prakticky do celého světa . Hnutí soustředěné 
okolo New Age v sobě zahrnuje množství organizací , institucí , sdružení 
a skupin a přímo i nepřímo zasahuje do nejrůzněj ších oblastí lidského ži
vota. 

Stoupenci New Age usilují o změnu lidského myšlení a to u jednotlivce 
i v celosvětovém rozměru. Je třeba procitnutí, jež se má uskutečnit probu
zením skrytých psychických sil člověka . K tomu může sloužit řada multikul
turních aktivit opřených o astrologii, šamanismus, psychedelismus, východ
ní náboženství, meditační techniky, telepatické kontakty s dávno zemřelými 
"mistry", nejrůznější psychologické přístupy, vedoucí ke změně osobního 
vědomí , syntetizéry, videohry, počítače, internet, virtuální realita apod. 

Spojujícím prvkem těchto různorodých přístupů je spiritualita, vnitřní 
duchovní spřízněnost. Na prahu třetího tisíciletí se shodné duchovní proudy 
šíří v původně silně roztříštěných a různorodých oblastech kultury. Tradiční 
náboženské směry a kulturní prvky přicházející z nejrůznějších orientálních 
kultur získávají popularitu v kulturním prostředí západní mládeže, stírají 
se rozdíly mezi kulty a kulturou, pop-kultura proniká do náboženských ri
tuálů a náboženské rituály do pop-kultury, stírají se rozdíly mezi sakrálním 
a profánním, tradiční přírodní šamanismus získává digitální dimenze aj. To , 
co zůstává nezměněno , je vnitřní obsahová spřizněnost, která tvoří základ 
i nástroj vybudování budoucí harmonie ve vztazích člověka s člověkem 
a člověka s přírodou. 
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Je to právě filosofie New Age , která oprašuje původní myšlenky beat ge
neration, aby je znovu předložila svým vyznavačům , oděné do novodobého 
industriálního hávu . S nimi přichází i renesance psychedelismu. 

Návrat archaismu 

Podobně jako hippies, i stoupenci alternativních směrů více či méně spo
jených s filo sofií New Age se ve svém hledání nových přístupů k životu 
obracejí k přírodním a starověkým kulturám. V jejich výrazovém rejstříku 
se často objevují výrazy jako pohanství , šamanismus, magie , mysticismus , 
trans ... 

Často užívaným nástrojem při zpracování archaických motivů je moderní 
technika jako jsou videa , syntetizéry, počítače , internet. 

Novodobí pohani , odmítají poklidné rozjímání a meditaci , jejich ná
boženská hnutí , jako např . Wicca, hledají kreativní a expresivní vyjádření 
vycházející ze starých tradic evropského a neolitického folklóru . Vysokou 
popularitu získávají např. keltské kulty a rituály. Hledání keltských kořenů 
je značně rozšířené i u nás. Důraz je přitom kladen na vnější efekt. Jednot
livé kulturní prvky a symboly jsou v této souvislosti často využívány bez oh
ledu na vnitřní obsah a souvislosti. Magický a kulturní chaos podporují 
nejrůzněj ší polovědecké a nadpřirozené teorie. 

Šamanismus 

Další cestou duchovního obrození v alternativních kulturách je návrat 
k hodnotám přírodních národů . V této souvislosti si značnou popularitu 
získává psychotropní šamanismus, tedy šamanské praktiky vycházející 
z užívání drog. Psychologa Timothy Learyho nahrazuje v roli "kulturního 
gurua" etnobotanik, filozof, historik a vizionář Terence McKenna. Ten 
užívání psychedelik prohlašuje za součást přirozených práv lidstva, za 
nástroj jeho duchovního povznesení. "Rveme zem na kusy, vyplivujeme své 
toxiny - a celá planeta na to reaguje . Psychedelika sehrají hlavní roli v pro
cesu uvědomování si toho, co se to tu vlastně děje", tvrdí McKenna ve svých 
knihách a projevech (McKenna, T .: Sacred plants and mystic realities", the 
Archaic Revival , San Francisco 1991, s. 249) 

Mezi hledači pravd v prostředí přírodních národů dosahuje proslulosti 
antropolog Car/os Castaneda se svým "Učením dona Juana" - alegoricko-
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etnologickými knihami o užívání drog v šamanských praktikách mexických 
indiánů Yaqui. Šamanismus je v tomto kontextu chápán jako cesta, jíž je 
možné překročit hranice normální skutečnosti a tím vnést nové prvky, nové 
impulsy do vnímání světa, znovunalézt kontakt s přírodou. V prostředí 
myšlenkových proudů západní civilizace tak dostává silný mesianisticko -
ekologický náboj. Překračování normální skutečnosti je chápáno jako 
součást daleko širšího kontextu a je zaměřeno na pomoc celému lidstvu . 
"Osvícenost šamanismu spočívá ve schopnosti ozářit to, co jiní vnímají jako 
temnotu, a pak se vydat na cestu i za ostatní, kteří jsou dnes už nebezpečně 
blízko ztráty svého duchovního pouta se všemi svými příbuznými, s rostli
nami i zvířaty žijícími na staré dobré Zemi", tvrdí M. Harner v knize "Ša
manova cesta" (San Francisco 1980). "Každý, kdo má dost odvahy, aby se 
podíval skutečnosti do tváře , musí dnes uznat, že porušení ekologické rov
nováhy způsobené drancováním přírody už přerostlo do autonomních pro
cesů , které se zcela vymkly kontrole i těch čarodějových učňů, kteří je 
původně rozpoutali. 

Každé rozumné řešení této situace musí vyjít z pochopení skutečnosti , že 
"žádná část celku nemůže vzkvétat na úkor jeho ostatních částí , aniž by při
tom nezničila celek". Řečeno stručně, to vše může být shrnuto pod pojem 
krize vědomí, krize naší společné schopnosti a ochoty vnímat sebe samy ja
ko satelity systému sil, který přesahuje naše normální vnímání. A jestliže 
naše vědomí je patologicky deformováno ve způsobu, kterým vnímáme sku
tečnosti, představuje to výzvu pro nás všechny, kteří si to uvědomujeme, 
abychom se pokusili nalézt nové vzorce chování, nový způsob, jak sebe sama 
vnímat v toku času a událostí. 

Šamanské kultury vždy samy sebe vnímaly uvnitř prostoru transcen
dentální reality, kterou jsme my opožděně akceptovali pod názvem 
"rozšířené vědomí" . Ačkoliv my tyto kultury vnímáme jako "primitivní", je
jich, většinou kmenová společenství, si uchovala způsob vnímání skutečno
sti, který jsme my, ke své vlastní škodě, ztratili . Příslušníci těchto kultur 
nevnímají sami sebe jako něco odlišného od prostředí a za svou moudrost 
vděčí vhledům, navozeným psychotropními rostlinami . .. 

... V současné době potřebuje lidstvo při své plavbě oceánem života tak 
zoufale vylepšit své navigační schopnosti, že nesmí vynechat žádnou mož
nost, která by tento proces urychlila. Drogy měnící vědomí jsou možná hod
ně drastichý prostředeh, ale co je drastičtějšího, než problémy, hteré v sou
časné době ohrožují planetu? Dohtoři většinou neváhají s předepsáním léhu 
pro nemocné tělo. Proč tedy váhat s předepsáním léku duši, zvláště je-li 
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v sázce přímo naše přežití" dodává Jim DeKorne v knize "Psychotropní ša
manismus" (Praha 1997). 

Hledání "nových forem vědomí" přineslo renesanci zájmu o halucinoge
ny , jako jsou halucinogenní houby. 

Užívání drog se v kontextu psychotropního šamanismu stává prostřed
kem nápravy spol ečnosti - ne-li záchrany lidstva . To jsou imperativy, které 
mládež zejména v adolescentním věku neobyčej ně silně oslovují - jsou 
součástí jejího naturelu . Je očividné, že vedle takovéto ideologícky pod
ložené argumentace je u nás značně rozšířené mentorování školských lek
torú a zdravotních pracovníkú o škodlivosti drog pro lidský organismus 
v rámci preventivních proti drogových programú neúčinné , ne-li směšné . 

Moderní primitivismus 

Vnějším znakem návratu archaismu nejrúznější úpravy těla spojované 
s "primitivními" kulturami - tetování (tattooing), propichování (piercing), 
cejchování (brallding), uměl é zjizvování (scarification). Termín "moderní 
primitivismus" zavedl v roce 1978 Fakir Musafar, považovaný za du
chovního vúdce - šamana nového hnutí . Moderní primitivové obhajují 
návrat předkřestanských idejí , které prováděly objevování duchovna pro
střednictvím těla (to je považováno za cestu k poznání spirituality). Jejich 
hnutí dosáhlo vrcholu koncem 80. let, kdy byla publikována kniha "Moderní 
primitivové". V knize byly kombinovány fotografie ozdobných a duchovních 
úprav t ěla z moderních a primitivních kultur. Kniha měla obrovský úspěch . 

Zejména móda tetování a piercingu se značně rozšířila v prostředí sub
kultur mládeže . Podobně je tomu i v případě dreadlochs - "de sivých chu
máčú" - copánkovité úpravy vlasú, spojené s afro-karibským náboženstvím 
Rastafarianů . Tyto prvky bývají zejména starší generací univerzálně spo
jovány se zneužíváním drog a problémové mládeže. To múže i nemusí být 
pravda. Mnohem častěji se dnes totiž jedná o módu, o snahu mladých lidí 
odlišit se od konzumního proudu , nalézt vlastní identitu v odlišnosti. Vnější 
projevy jako je styl oblékání, barva vlasú či piercing ani zdaleka ještě nemu
sejí signalizovat příslušnost k určité subkultuře či asociální jednání. 

Futuristiché technologie 

Archaistický revival (návrat) na první pohled paradoxně sdílí scénu 
s rychle se rozvíjejícími moderními technologíemi. Počítačová technika 
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a virtuální realita dává nový rozměr nejrůznějším mytologickým imagina
cím, vize o vytvoření umělé inteligence a internet podněcují spekulace o di
gitální rekonstrukci narušeného lidského vědomí, syntetizéry a elektronické 
hudební nástroje otevírají nové možnosti v moderní hudbě a stimulaci vě
domí. Z tohoto podhoubí se formují nové ideologie, nové myšlenkové a kul
turní směry. Ty se rychle šíří prostředky globální masové komunikace . 
Extáze , mysticismus, primitivní symbolismus, synkretismus a masovost se 
stávají hlavními znaky kulturních projevů moderní doby. 

Rozvinuté technologie 90. let umožňují rychlou komunikaci a práci s da
ty. Problémem ovšem zůstává, jaká by tato data měla být, jaký by měl být 
jejich vnitřní obsah, jejich poselství. Zejména v 90. letech proto dochází 
k renesanci zájmu o UFO a fenomén mimozemských civilizací. Obrovský 
rozmach zaznamenává literární žánr sciencefiction. Americký seriál o ta
jemných jevech a návštěvnících z vesmíru mezi námi ,,Akta X" se stává kul
tem. "Pravdivé" příběhy o mimozemšťanech a vládách, které utajují kontak
ty s nimi, se stávají téměř součástí lidového folklóru . Stejně kultovní záleži
tostí s milióny "trekkerů" se stává sci-fi seriál "Star Trek", poznamenaný řa
dou prvků New Age, či britský "vesmírný" sitcom "Červený trpaslík" . 
Myšlení školních dětí zpracovávají "Strážci vesmíru". Jinou variantou "du
chovního naplnění" a reakcí na přetechnizovaný svět se stává využívání ar
chaických prvků . Příznačné přitom je, že tyto prvky jsou často poskládány 
vedle sebe bez ohledu na původ či historické souvislosti. Digitální svět klade 
rovnítko mezi minulost a budoucnost, mezi transcendentální a přísně mate
riální. Symbolické a mytologické prvky z nejrůznějších dob a kultur vedle 
sebe řadí často pouze na základě povrchní podobnosti. Objevuje se žánr fan
tasy se zmytologizovanými superhrdiny a barvitými pseudosvěty . Literatura 
žánru fantasy si získává milióny příznivců po celém světě; jejich popularitu 
dále zvyšují filmy a seriály typu Barbar Conan, Herhules či Xena: Princezna 
válečnice. 

Někteří specialisté na drogovou problematiku se domnívali , že to budou 
právě moderní interaktivní technologie - počítačové hry, video, zaujetí vir
tuální realitou či internet - které vytlačí z centra zájmu mládeže drogy. 
Zároveň varovali před nad užíváním těchto nových fenoménů a vytvářením 
nových forem psychické závislosti na nich. Tyto předpovědi se však nevypl
nily. Drogy si nalezly i v novodobém kulturním prostředí své místo. Nosite
lem jejich nového lavinovitého šíření se stala taneční subkultura. 
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Drogové sublwltury - acid house, techno 

Co vlastně dnešní mládež hledá? Co díky extázi prožívá? 
Na tanečních zábavách v "rave-k1ubech" , při poslechu technohudby 

a v "house-klubech" se o víkendech scházejí tisíce mladých lidí. Jed
notvárná, rytmická hudba se střídá s citovými, pomalými dojemnými plou
žáky. Atmosféru podbarvují světelné blesky, různé efekty, stroboskopické 
světlo a laserové show. Mladí tancují , tancují a tancují, rozhazují rukama, 
křičí . Celé hodiny, celé noci. 

Večírek nekončí , jede se dál a dál a dál. Nelze přestat , nesmějí přestat. 

Zábava pokračuje , trvá skoro 24 hodin. 
Mohu a smím dělat co chci. Všem je to úplně jedno. Mohu ležet na zemi , 

stát na hlavě, všechno je o.k. Při tanci neexistují taneční kroky , neexistují 
pravidla. Každý si může dělat co ho napadne . 

Nechávám se unášet bez cíle, nevím kam. Mohu vzlétnout ke hvězdám 
a na všechno se vykašlat. Pluji jako na oblaku , pomalu jako na měsíci. 
Hrozně mě to sem táhlo , jsem tak šťastný. Jsem jako v jiném světě. Ztrácím 
zábrany, projevuje se moje osobnost. Cítím se lépe, jsem svobodný, bez zá
bran, hudba proudí v mém těle. Prožívám extázi z pohybu. 

Extáze je klíč k euforii, radosti . Jsi mnohem přístupnější, objímáš lidi, 
které jsi předtím nikdy neviděl. Vycítíš, jestli ti je někdo blízký, poznáš jest
li s tebou chce mluvit nebo ne. Zabýváš se druhými lidmi , aniž bys je utisko
val. S extází je člověk takový jakým by vlastně rád byl. Může se chovat pod
le svých představa přání. 

PočátllY 

Acid house je hudebním vyjádřením označovaným jako The Rave Scene, 
jež má své počátky v Londýně v období vrcholného thatcherismu. Rave se 
stal synonymem anarchistické oslavy transu, vyprovokovaného zavilým ryt
mem house music a "svátosti" zvané extáze. Původní značkou extáze bylo 
okřídlené srdce, symbol mystické lásky tančících dervišů. Tep lidského srdce 
synchronizovaný s rytmem andělských křídel. Hnutí dosáhlo během krátké 
doby takové obliby a takové šíře, že úřady se rozhodly k protiofenzivě 

zákazů a postihů. Rave však pokračuje dál. Taneční mánie za 50 kilowat
tového zesílení srdečního tepu doposud nezrozených embryí zachvátila ge
neraci devadesátých let. 
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Od počátku osmdesátých let časopis Encyclopaedia Psychedelica před
povídal , že se hnutí Youth Culture stane epicentrem naprosto nové "posed
losti po vědomí" . Nikdo jiný než youth cul ture - kultura mládeže - nemůže 

dominantní kulturu mutovat a začít šířit novou ; nikoliv pouze nějaké nové 
hnutí, ale nový životní styl. 

Hudba Acid House 

Název má spojitost s drogou LSD (acid ), která se na party ze začátku 
hodně užívala. Na drogách je založená celá scéna. Dobrou party dělá hojné 
množství drog - LSD, extáze, marihuana - čím je jich víc , tím je nálada 
lepší. K tomu hudba s tempem 80 úderů za minutu a více, tisíce divoce tan
cujících mladých, více laserů , zvukový systém o výkonu 50 000 Wattů, spe
ciální efekty a je tu skutečně dokonalá forma zábavy . 

Extá zi si oblíbili stoupenci nechvalně známého indického gurua Bhagwa
na Rajneeshe . Když sanyasinové opustili svůj ašram v Oregonu , přinesli 

v polovině osmdesátých let extázi do Evropy. V roce 1987 vznikl na prázd
ninovém ostrově hippies Ibiza tzv . "rave-klub". Extá ze se připojila k LSD 
a hašiši , taneční večírky trvaly celé noci. Brzy nato se v Anglii začaly po
řádat první taneční zábavy pod širým nebem nebo ve velkých skladištích. 

120 taktů představuje tep srdce embrya v děloze matky . House je rych
lejší vibrací pro rychlej ší věk. J enom představa 20 000 tancujících dervišů , 

kteří spolu tancují v rychlosti 120 úderů za minutu až do východu slunce 
dává úžasný pocit solidarity 20 000 lidí se stejným pocitem. Acid house spo
juje a sjednocuje všechny kulty a nasampluje to nejlepší co se dá v nej
různěj ších kulturách najít. V tom je její síla. Rockový dav se dívá směrem 
k pódiu a pasivně konzumuje děj, který se na něm odehrává. Housový dav 
je jiný. Lidé se dívají jeden na druhého . Hudba je zpátky v rukou nebo spíše 
v nohou lidí. A tak 10 000 účastníků neuctívá žádnou hvězdu . 

Zapařit a zemřít 

Klubová scéna, taneční párty a drogy k sobě všeobecně patři . Legenda 
praví, že samotný DJing vznikl přímo na základě účinků extáze. Požitkáři 
nadopovaní MDMA si chtěli prodloužit vrcholné okamžiky svých oblíbených 
fláků , takže jakéhosi diskdžokeje napadlo koupit dvě stejné desky a při ko
nečné fázi kumulace kýžených okamžiků té první tam hodit tu druhou , na 
níž zvuková rozkoš teprve začínala . Nebyla to pochopitelně jen extáze a mo-
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mentální poměr budivých a tlumicích účinků v ní, ale i jiné chemické látky 
hojně užívané v době, kdy některý z žánrů klubové muziky zrovna vznikal. 
Souvislost například mezi old-schoolovým trip-hopem a tripem či hard
hou sem a speedy je poměrně zřejmá. Stejně tak zřejmé je, že za celým roz
vojem masových tanečních akcí a kolotočem party , after party, after after 
party nestojí neudolatelné hudební nadšení davů . Ovšem nelze tvrdit, že 
party jsou jenom o drogách , protože řada lidí užívajících extázi atd. nejsou 
asociálové futrující se do bezvědomí chemikáliemi, ale používá drogu jen ja
ko doplněk prohlubující momentální euforický zážitek. 

Britská klubová scéna je obrovská. Její potenciál uživí superkluby s ně
kolikatisícovou kapacitou pořádajících party od pondělka do pondělka. Club
bing je standardní způsob zábavy britské mládeže a braní drog normální 
způsob relaxace pro zhruba milion z nich. Drogová paleta obsahuje kromě 
extáze kokain, ketamin, GHB, metadon . Podle průzkumů časopisu Mixmag 
jsou chemické koktejly stále divočejší a spotřeba drog rok od roku stoupá. 
Masová klubová scéna a masová konzumace drog způsobuje více kolapsů. 
První úmrtí v následku požití extáze bylo v Anglii v únoru 1992 a od té do
by bylo zaznamenáno 22 úmrtí v souvislosti s tanečními parties. 

Party s/wnčila , aftcrparty začíná 

Party skončila , venku se již rozednilo , na ulicích začíná běžný život. Tělo 
je stále ještě roztancované a mysl excitovaná - nadešel čas pro afterparty. 

Afterparty je fenomen nerozlučně spjatý se současnou taneční kulturou. 
House party samy o osobě posunuly čas zábavy do pozdních nočních hodin. 
Clubbeři , kteří si noc chtějí opravdu užít, večer nejprve vyráží na preparty 
do příjemných ban\ s reprodukovanou hudbou, od jedenácté hodiny večerní 
až do páté , šesté ranní si užívají atmosféru party. Pro tvrdé jádro klubových 
pařičů s vypnutím zvuku v klubu noc ale nekončí - na řadu přichází after
party. Není ale afterparty jako afterparty. Někteří clubbeři dávají přednost 
odchodu domů , kde si v kruhu kamarádů pořádají vlastí afterparty, jiní 
naopak upřednostňují tanec v klubech. Dobrá party nekončí před polednem 
druhého dne , tvrdí clubbeři. Nejtvrdší kaliči podávají velice obstojné spor
tovní výkony když si uvědomíme , že tančí s menšími přestávkami třeba 
dvanáct hodin . Není třeba zakrývat, že drtivá většina lidí do sebe vpravila 
nějaké taneční drogy. Hudebně se afterparty většinou neliší od parties sa
motných , někteří DJs jsou schopni do lidí "hustit" tvrdé techno ještě ve dvě 
odpoledne . 
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